
 

 

Philips
Torba na netbooka

25,9 cm (10,2")
z technologią HeatProtect

SLE5100PN
Izolacja termiczna zapewniająca wygodę

z technologią HeatProtect
Umieść netbooka na sztywnym podłożu, tak aby warstwy HeatProtect z folią aluminiową mogły 

zatrzymać ciepło, a miękka część spoczywała wygodnie na Twoich kolanach. Odpinany pasek umożliwia 

noszenie urządzenia na ramieniu, zaś w licznych schowkach możesz zmieścić wiele rzeczy.

Ochrona dla Ciebie i Twojego laptopa
• Osłony HeatProtect zapobiegają przegrzewaniu
• Stabilna powierzchnia do postawienia netbooka
• Wygodne korzystanie na kolanach

Ochrona laptopa
• Gumowe zapięcia chroniące przed zarysowaniem

Zabierz mnie wszędzie
• Odpinany pasek umożliwia zastosowanie produktu jako osłony do przenoszenia lub torby na 

ramię
• Szeroki otwór zapewnia łatwe wsunięcie netbooka
• Łatwe przenoszenie netbooka

Zabezpieczę Twoje urządzenie
• Wiele kieszeni do przechowywania akcesoriów
• Ochrona netbooka przed zadrapaniami



 Osłona HeatProtect zapobiega 
przegrzewaniu

Używasz netbooka ułożonego na kolanach do 
oglądania filmów w pociągu, słuchania muzyki 
na plaży, surfowania po Internecie, pracy i 
rozmów z przyjaciółmi na lotnisku? Pamiętaj, 
że z czasem emitowane przez komputer ciepło 
zaczyna drażnić nogi i zagrażać bezpieczeństwu 
netbooka. Osłona Philips HeatProtect chroni 
Twoje nogi i netbooka przed nagrzewaniem się 
dzięki zastosowaniu warstwy aluminium, która 
pomaga rozproszyć emitowane ciepło, a 
twarda powierzchnia umożliwia niezbędną 
cyrkulację powietrza i warstwę izolacji w celu 
zneutralizowania wysokiej temperatury.

Stabilna powierzchnia dla netbooka

Czasopismo położone na kolanach to śliska i 
niestabilna podkładka pod netbooka, zwłaszcza 
gdy chcesz siedzieć wygodnie. Dodatkowo 
ześlizgnięcie się netbooka grozi uszkodzeniem 
komputera. Osłona do netbooka firmy Philips 
ma u góry twardą, płaską powierzchnię do 
położenia netbooka, a pod spodem miękką 
wyściółkę dla wygody kolan. Gwarantuje 
stabilność i bezpieczeństwo netbooka podczas 

korzystania z serwisu YouTube, słuchania 
muzyki czy pracy, niezależnie od miejsca 
korzystania z komputera.

Wygodne korzystanie na kolanach

Miękka, wygodna podkładka na kolana

Użyj osłony lub torby

Dzięki odpinanemu paskowi możliwe jest 
wykorzystanie w formie osłony lub torby na 
ramię

Łatwe przenoszenie

Kupując netbooka, bierzesz pod uwagę jego 
niewielką wagę. Torba do netbooka firmy 

Philips jest produkowana z lekkich materiałów, 
aby umożliwiać wygodne przenoszenie 
netbooka w dowolne miejsce i w dowolnym 
czasie.

Przechowywanie akcesoriów

Torba do netbooka firmy Philips wyposażona 
jest w wiele przegródek, aby utrzymać 
akcesoria w danym miejscu oraz w specjalną 
kieszeń na zasilacz do netbooka.

Gumowe zapięcia

Zwykły suwak zamka błyskawicznego mógłby 
uszkodzić netbooka lub laptopa podczas 
wkładania komputera do osłony lub torby. 
Dlatego suwak osłony lub torby do laptopa 
firmy Philips jest pokryty gumową powłoką 
zmniejszającą ryzyko zarysowania komputera.
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Zalety
Torba na netbooka
25,9 cm (10,2") z technologią HeatProtect
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Wzornictwo
• Kolor: Szary z różowym suwakiem

Materiał
• Twarda powierzchnia górna: EVA (etylenowy 

octan winylu)
• Miękka powierzchnia dolna: Wytrzymały neopren
• Wewnętrzna wyściółka: Zamsz

Waga i wymiary
• Pasuje do netbooka o wymiarach: 26 cm (10,2")
• Pasuje do laptopa o wymiarach: 267 x 191 x 38 mm

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

25,8 x 33 x 8,8 cm
• Waga: 0,496 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,8 x 33 x 8,89 cm
• Waga brutto: 0,62 kg
• Waga netto: 0,496 kg
• Ciężar opakowania: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 52356 5

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,15 x 26,67 x 35,56 cm
• Waga brutto: 2,89 kg
• Waga netto: 1,984 kg
• Ciężar opakowania: 0,906 kg
• EAN: 87 12581 52358 9
•
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Dane techniczne
Torba na netbooka
25,9 cm (10,2") z technologią HeatProtect
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